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De jongste deelnemer aan de 
paneldiscussie komt op de 
valreep nog met een nuttige 

tip waar je als volwassene wellicht niet 
direct bij stilstaat. “Als muziekvereni-
gingen de basisschool bezoeken om 
aan de kinderen muziekinstrumenten 
van de harmonie of fanfare voor te 
stellen, gebeurt dat vaak door oude-
ren”, merkt Chlohé (13) op. “Ze zouden 
dit door jongeren moeten laten doen. 
Als kinderen zien dat jonge mensen de 
instrumenten bespelen, zullen ze veel 
eerder zeggen: dat wil ik ook!”

Ervaringen
Vorige maand gaf Youngworks in Oss 
tijdens de workshop ‘Jongeren porren 
voor muziek’ een kijkje in het brein 
van jongeren. Vele tientallen bestuur-
ders van muziekverenigingen woon-
den deze leerzame sessie bij. Op de 
resultaten van deze bijeenkomst wordt 
tijdens deze Dag van de Toekomstmu-
ziek doorgeborduurd. Dit keer echter 
samen met jongeren. Zeven jonge 
muzikanten van het Brabants Jeugd 
Project Orkest in de leeftijd van 13 tot 
24 jaar vormen een panel dat zijn erva-
ringen over de omgang en benadering 
van jongeren in een muziekvereniging 
deelt met de aanwezige congresgan-
gers. 

Geheugen
Om het geheugen nog even op te fris-
sen en voor diegenen die er in Oss niet 
bij waren, herhaalt Youngworks-coach 
Miek Crouzen nog even de drie pijlers 
waar intrinsieke motivatie voor een 
duurzaam lidmaatschap op rust. 
Nummer 1 is competentie: oftewel de 
mogelijkheden die de vereniging een 
muzikant biedt om muzikaal te groeien 
en uitdagingen aan te gaan. 
De tweede randvoorwaarde is autono-
mie: in hoeverre geeft de vereniging 
haar leden ruimte voor eigen verant-
woordelijkheid en inspraak. 
De laatste pijler is verbondenheid: 
jongeren groeien weliswaar op in een 
maatschappij waarin het individua-
lisme toeneemt, maar ze hebben ook 
absoluut behoefte aan een gevoel van 
verbondenheid. 
Met de vraag “Hoe gaan jullie hiermee 
om?”, wil Miek Crouzen de deelnemers 
aan de workshop bewust maken van 
deze pijlers.

Do’s en don’ts van echte experts
Zo’n honderd muzikanten, docenten en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties woonden zondag 
in Veghel de eerste editie van de Dag van de Toekomstmuziek bij. Een congres waar niet alleen gesproken werd 
over, maar vooral mét jongeren. De jonge ervaringsdeskundigen hadden voor de aanwezige volwassenen een 
aantal praktische do’s en don’ts in petto.

Stellingen
Dat de drie stellingen van Youngworks 
geen geitenwollensokkengeneuzel is, 
blijkt als de jongeren uit het panel 
hun eigen ervaringen vertellen. In 
hun verhalen zijn de drie pijlers - of 
beter gezegd: het ontbreken daarvan - 
stuk voor stuk herkenbaar. Zo vertelt 
Sabrina (19) dat ze ooit een tijdje is 
afgehaakt omdat de jongeren in haar 
toenmalige vereniging nauwelijks ge-
hoord werden. “Als jongere had je niet 
het gevoel dat je erbij hoorde”, zegt 
Sabrina. “De dirigent had wel allerlei 
leuke ideeën om de jeugd meer aan 
te spreken. Maar die werden door de 

oudere generatie afgewezen. De oude-
ren hadden het voor het zeggen.” Door 
deze negatieve ervaring was er bij haar 
een bepaald beeld ontstaan waardoor 
ze de muziekwereld vaarwel zegde. 
Gelukkig kroop het bloed waar het niet 
gaan kan. Bij haar nieuwe vereniging 
voelt ze zich prima thuis en vervult ze 
zelfs commissietaken. Jesper (21) wijst 
op het belang van het creëren van een 

band tussen groepen leerlingen. Zijn 
ervaring is dat het rendement van in-
dividuele ledenwerving laag is. “Door 
muzikanten in groepjes met elkaar 
te laten optrekken, klampen ze zich 
aan elkaar vast en houden ze elkaar 
scherp”, weet hij uit eigen ervaring. 
Ook de verbinding met andere genera-
ties binnen de vereniging is iets waar je 
als bestuurder de focus op moet leg-
gen. “Voor de aansluiting van onderaf 
is het van belang dat er telkens een 
brug aanwezig is tussen de verschil-
lende leeftijdsgroepen”, adviseert hij. 
Ook uitdaging is een belangrijk aspect 
om jonge muzikanten gemotiveerd te 

houden. Een van de panelleden geeft 
aan dat hij bij zijn eigen vereniging 
die muzikale prikkel een beetje mist. 
“Als er geen uitdaging is, kak je vlug 
in”, zegt hij. Om meer uitgedaagd te 
worden, speelt hij mee in het Brabants 
Jeugd Project Orkest. 

Coproductie
De Dag van de Toekomstmuziek was 

een coproductie van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen, het 
Prinses Christina Concours en CHV 
Academy Circle of Talent. De be-
zoekers kregen een programma met 
workshops en inleidingen aangeboden 
met jeugd en jongeren als rode draad. 
De (jarige) trompettist Erik Vloeimans 
sprak bij de opening een keynote uit 
waarin hij uitlegde wat muziek maken 
voor hem betekent. 

Interessant
Ook waren er verschillende muzikale 
activiteiten. Jonge muzikanten (12 
t/m 19 jaar) streden tijdens de finale 
van het Prinses Christina Concours, 
Zuid 1 om een plekje in de landelijke 
semifinale van deze prestigieuze mu-
ziekwedstrijd voor jonge solisten. De 
Nationale Jeugd Blaaskapel liet horen 
dat de traditionele blaasmuziek in de 
Böhmische, Egerländer, Mährische en 
Oberkräiner stijl ook jongeren aan-
spreekt. Het Brabants Jeugd Project 
Orkest sloot de bijeenkomst af met de 
uitvoering van de symfonische suite El 
Olimpo de los Dioses (Gods of Olym-
pus) van Oscar Navarro. Een interes-
sant symposium waarvoor de publieke 
belangstelling best wel wat groter had 
mogen zijn. De geringe opkomst bij dit 
soort activiteiten blijft toch een hard-
nekkig dilemma in de amateurmuziek-
sector.

Een panel van jonge muzikanten gaf nuttige tips over omgang met jeugd in een muziekvereniging. 

“Als jongere had je niet het gevoel dat je erbij 
hoorde. Ouderen hadden het voor het zeggen”


